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"ACW moet
winstbewijzen Belfius aan
staat schenken"

Bewerkt door: Matthias Van den Bossche 
28/03/12 - 16u26  Bron: belga.be © photo news.

De houding van de christelijke arbeidersbeweging ACW in het Dexia-dossier is zwaar op
de korrel genomen tijdens het plenaire Kamerdebat over het verslag van de bijzondere
Dexiacommissie.

 
Je kan je afvragen wat het ergst is: politici in de raden van bestuur of ACW'ers in de
regering

Peter Dedecker (N-VA)

Zowel de "dividendenhonger" als de "ongeziene zelfbediening" met winstbewijzen in Belfius
werden door de oppositie aan de kaak gesteld. Maar ook Open Vld'er Luk Van Biesen riep het
ACW op die winstbewijzen zo snel mogelijk aan de staat te schenken.

De plenaire Kamer buigt zich de hele dag over het verslag van de bijzondere Dexiacommissie.
Het debat draaide daarbij al snel uit op een zoveelste getouwtrek over de weigering van de
meerderheidspartijen om een onderzoekscommissie in het leven te roepen. Termen als
"doofpotoperatie" en "belangenvermenging" waren niet van de lucht.

"Zelfbediening van de ergste soort"
Maar ook het ACW kreeg het zwaar te verduren. Groen, LDD en vooral N-VA schoten met
scherp op de rol van de arbeidersbeweging als referentieaandeelhouder, op de garanties voor
de Arco-coöperanten en de 300.000 winstbewijzen in Belfius die het ACW nog steeds in
handen heeft. "Zelfbediening van de ergste soort", sneerde N-VA'er Peter Dedecker. "Je kan je
afvragen wat het ergst is: politici in de raden van bestuur of ACW'ers in de regering". Daarmee
doelt hij op huidig minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V).
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Door de winstaandelen ontvangt het ACW immers al geruime tijd een deeltje van het overschot
van de bank. Iets waar ook coalitiepartner Open Vld zich vragen bij stelt. Kamerlid Van Biesen
riep de beweging daarom op "in de komende dagen naar de notaris te stappen en deze
winstaandelen aan de staat te schenken". Ook het ACW moet toch erkennen dat de overheid
de jongste tijd al heel wat inspanningen op zich genomen heeft, besloot hij.
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